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Geachte Ouder(s), Verzorger(s),
Wist u dat………..
De ouderraad op zoek is naar nieuwe leden om de OR in het nieuwe schooljaar te versterken?
Mensen die de school een warm hart toedragen en actief willen meewerken aan de
verschillende activiteiten die de ouderraad, samen met het team, organiseert kunnen zich
aanmelden via de leden van de OR of via de school.
Voorzitter OR mevr. Esther Bos 06-10639044 of 620406
School- 615211

Mededelingen

Avond4daagse
De avondvierdaagse gaat vanavond van start!
Bijna 70 leerlingen lopen mee met heel veel begeleiders. Hartstikke goed!
Ook de catering onderweg wordt weer door ouders verzorgd.
Iedereen alvast hartelijk bedankt voor de medewerking en in het bijzonder mevrouw Ria
Oosterveld en mevrouw Renate Guikema die alles weer in goede banen hebben geleid.
Veel plezier allemaal!

Schoolreisjes
Op 20 t/m 22 juni gaan de groepen 7 en 8 op schoolreis naar Alinghoek ( Drouwen).
De infoboekjes zijn inmiddels meegegeven.
Op dinsdag 28 juni gaat groep 1 t/m 6 op schoolreis naar Emmen.
Je wordt om 8.30 uur op school verwacht en om ongeveer 9 uur vertrekt de bus. We denken
rond 16.00 uur weer terug te zijn op school.
Een paar tips:
 Doe geen nieuwe kleren aan zodat je heerlijk kunt spelen en ravotten zonder dat je om
je nieuwe kleren hoeft te denken. Pas je kleding aan naar de weersomstandigheden.
 Je hoeft geen eten mee want we eten patat. Extra drinken en een snoepje mag wel.
( niet te veel )

Meesters- en juffendag
Vrijdag 10 juni a.s. vieren alle meesters en juffen tegelijk hun verjaardag.
De kinderen mogen verkleed op school komen en we gaan deze dag alleen gezellige, leuke
dingen doen.
We maken er een feestje van!
De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen.
Spelletjeskermis
Groep 8 organiseert samen met groep 7 op dinsdagmiddag 12 juli weer de spelletjeskermis
voor groep 1 t/m 6. ’s Middags gaat “de kermis” open om 13.30 u en we maken er weer een
gezellige middag van met de school. Het duurt tot ongeveer 14.45 u.
Ouders/grootouders zijn welkom!

Memo BBQ briefjes!!
Denkt u aan het inleveren van de BBQ briefjes op maandag 13 of dinsdag 14 juni a.s.?!
Vakantierooster 2016-2017 Marenland
In de volgende nieuwsbrief kunt u het volledige vakantierooster verwachten.
Vakantielezen
Groep 3/4 gaat dinsdag 5 juli naar de bibliotheek i.v.m. het project vakantie lezen. Hier heeft u
eerder een brief over ontvangen. Het is belangrijk dat uw kind zijn/haar bibliotheekpasje dan
bij zich heeft.
Ook in de zomervakantie is lezen leuk. Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl
Uit de groepen 5 t/m 8
Groep 5 en 6
We hebben nog een drukke, maar vooral ook gezellige periode voor de boeg deur.
De avondvierdaagse gaat weer van start, iedereen die meeloopt, heel veel succes en plezier!
De meesters – en juffendag wordt gevierd, we gaan op schoolreis, we zullen gaan kijken naar de
(afscheids) musical van groep 7 en 8 en we hebben nog de spelletjeskermis 
Kortom allerlei leuke activiteiten!!
Maarrrrr, ook de eind CITO- toetsen staan nog op de agenda.
Vanaf dinsdag 14 juni staan er voor groep 5 en 6, de DMT, de reken,- en wiskundetoets, de
spellingtoets en de woordenschattoets op het programma.
Het is natuurlijk altijd belangrijk dat kinderen uitgerust op school komen, maar voor de
concentratie tijdens de CITO – toetsen is dit helemaal belangrijk. Laat uw kind dus op tijd naar
bed gaan!
De CITO – toetsen in groep 6 worden ook al meegenomen bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

De tafels leren en oefenen met Bloon, kan uw kind helpen.

Met zijn allen gaan we er nog een leerzame en leuke periode van maken 

Groep 7 en 8
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken. Drukke weken waarin veel te gebeuren
staat. Maar eerst toch nog even terugkomen op de excursie naar Akzo. Een leuke, maar ook
heel leerzame excursie. En bij het afscheid kregen we ook nog een tasje met leuke ‘spulletjes’.
Komende donderdag komt Tet Luursema van de bieb om de leerlingen te leren hoe je reclame
kunt maken voor je eigen favoriete boek. Als opdracht horen ze deze donderdag hun boek
mee te nemen. Er zal veel gebruikt gemaakt worden van computers. Een collage van allerlei
reclameknipsels is al gemaakt.
Een dag later is er de juffen- en meestersdag. We zullen vast en zeker wel weer wat leuke
cadeautjes krijgen. In ruil hebben wij wat leuke spellen bedacht voor alle kinderen.
Groep 7 heeft natuurlijk ook de Cito E7 toetsen te maken. De onderdelen zijn: Technisch
Lezen d.w.z. AVI teksten en DMT (woorden), Woordenschat, Spelling (ook werkwoorden) en
Rekenen. De planning is Woordenschat deze week en de rest een week later. Laat de
leerlingen goed hun best doen.
Het schoolreisboekje is al meegegaan. Ik denk dat er best weer een aardig programma staat.
Ook voor de Bonte Avond zijn de eerste aanmeldingen al binnen (er mogen best nog meer
komen, hoor).
Deze week oefenen we de een na laatste scène van de musical, volgende week de laatste. De
twee weken na de schoolreis de laatste repetities. Veel kleding en attributen delen de
Noorderbreedte, Garven, Jan Ligthart en Tasveld. Maar ik hoorde van de kinderen dat ze ook thuis
hierover al hadden nagedacht. Fijn!

Belangrijke data en andere zaken
6 t/m 9 juni : avond-4-daagse
7 juni: praktisch verkeersexamen groep 7
10 juni: meesters- en juffendag
14 juni: OR vergadering
16 juni: oud papier
20 t/m 22 juni: schoolreis groep 7/8
28 juni: schoolreis gr. 1 t/m 6
29 juni: margedag, alle leerlingen vrij
1 juli: speurtocht groep 5 t/m 8 i.v.m. Delfsail
5 juli: bezoek bibliotheek groep 3,4
12 juli: spelletjeskermis
13 juli: afscheidsmusical gr. 8
14 juli: oud papier
14 juli : laatste schooldag

Vakantie 15 juli t/m 28 augustus!

